ATA DA 1 0 9 ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO
SUL. Ao oitavo dia do mês de abril de 2019, às dezoito horas e dez minutos, no plenário da
Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul, reuniram-se os membros do Poder Legislativo
Municipal para uma Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Adriano de Freitas
Horna, estando presentes os seguintes vereadores: Aírton Soares Rodrigues, Álvaro Luiz Pereira
Sperb, Benito Fonseca Paschoal, Carlos Alberto Lopes Prestes, Diego D’Ávila Christoff, Francisco
Carlos da Luz Rodrigues, Márcio Coelho Gonçalves Meirelles, Márcio Freda Rassier e Paulo
Renato Leal do Carmo. E ausente o vereador Luís Carlos Moreira dos Santos, com justificativa.
Encontrando-se presente a maioria dos vereadores, foi declarada aberta a Sessão, tendo, em um
primeiro momento, o Senhor Presidente informado que o único motivo para a não renovação do
contrato entre o Poder Legislativo e a Rádio Encruzilhadense, referente à transmissão das
sessões plenárias da Câmara de Vereadores, foi a não apresentação, por parte da referida rádio,
das negativas exigidas pela lei para que se renovasse o contrato e destacado que caso o
funcionário Vanderlei, da rádio, que fez declarações equivocadas sobre os vereadores em seu
programa, não se retrate, a Câmara de Vereadores tomará as medidas cabíveis, tendo também
destacado que a Rádio Encruzilhadense iria transmitir gratuitamente a sessão de hoje da Câmara
de Vereadores. Encerrada a explanação do Senhor Presidente, continuaram-se os trabalhos,
tendo sido lido o trecho bíblico pelo vereador Álvaro Sperb e sido colocados em discussão e
votação os termos da Ata da Sessão anterior, esta aprovada por unanimidade de votos.
EXPEDIENTE: Dispensada a leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo
Municipal, diante da ausência das mesmas, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro
Secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas de diversos, as quais
foram: Ofício da Caixa Econômica Federal, gerência de Santa Maria, informando o
encaminhamento de recursos no valor de R$ 49.170,00, no âmbito do Programa Planejamento
Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto “pavimentação de vias”. A
seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura
das matérias dos senhores vereadores: INDICAÇÕES – ÁLVARO SPERB: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a rede de esgoto da Rua Major
Aviador Tássio Azambuja, Bairro Mariano da Rocha. DIEGO CHRISTOFF: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a colocação de iluminação na
Rua Tenente-Coronel Aviador José Roberto Spalding Corrêa, pois toda a extensão desta rua está
totalmente às escuras, tendo somente a precária iluminação da Escola Anjo da Guarda, na qual
localiza-se a Unopar. 2) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que
seja patrolada a Rua Santa Júlia, Beco do Quilião, até o final da Rua. LUÍS CARLOS DOS
SANTOS: 1) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que
sejam feitos os devidos reparos na estrada do Pinheiro e Boqueirão. 2) Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada
do Cerro do Alemão, até a ponta dos Vargas. 3) Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos na estrada do Chanã, que passa
em frente à propriedade do Sr. Cleobes. AÍRTON SOARES RODRIGUES: 1) Indica ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que sejam feitos os devidos reparos
na estrada do Rincão dos Machados, em direção a Sra. Neuza Guterres. PEDIDO DE
INFORMAÇÕES – ÁLVARO SPERB: 1) Requer ao Poder Executivo Municipal, fazendo uso das
atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que sejam fornecidas as
seguintes informações: Em quais dias está sendo recolhido o lixo na Rua Celsiomar Bica Nunes?
2) Requer ao Poder Executivo Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento
Interno e na Lei Orgânica Municipal, que sejam fornecidas as seguintes informações: Por que não
foi concluído o calçamento num trecho de 100 metros na Rua Marechal Rondon, próximo à Escola
Estadual 19 de Julho? MOÇÃO DE PESAR – LUÍS CARLOS DOS SANTOS: Requer que seja
consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Tiago Puchalski Sevezynski.
REQUERIMENTOS – ÁLVARO SPERB: 1) Requer a realização de audiência pública, em 17 de
abril de 2019, a partir das 19h, para tratar da questão referente à interdição da Comunidade
Terapêutica Desafio Jovens Gideões de Encruzilhada do Sul e da busca de alternativas que
permitam que esta entidade possa continuar desenvolvendo seu trabalho social no município de
Encruzilhada do Sul. 2) Requer que a Câmara de Vereadores volte a transmitir as suas sessões
via rádio tradicional (AM ou FM). Lidas as matérias dos senhores vereadores, o Senhor
Presidente inquiriu se todos os vereadores fariam uso da palavra durante o Grande Expediente,

tendo apenas os vereadores Aírton Soares Rodrigues e Paulo Renato do Carmo aberto mão da
utilização deste espaço. Em seguimento aos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia. ORDEM DO
DIA – PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 010/2019, que “altera
redação e revoga incisos da Lei nº 3.527/2015 e dá outras providências”. Rejeitado por
unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a discussão do Projeto de Lei
nº 010/2019 o vereador Márcio Meirelles relatou os motivos porque era contrário ao projeto,
salientando que o mesmo retira requisitos importantes para alguém se candidatar a conselheiro
tutelar; que o vereador Benito Paschoal falou sobre os requisitos retirados e destacou a
importância da manutenção dos mesmos e a relevância do trabalho desenvolvido pelo Conselho
Tutelar; que o vereador Márcio Rassier salientou que os atuais requisitos para alguém se
candidatar a conselheiro tutelar são importantes e não devem ser alterados ou mudados e que
considera o mais grave na matéria em tela a retirada do requisito de exame psicológico para o
candidato; que o vereador Carlos Alberto Prestes salientou que votaria contra o Projeto de Lei nº
010/2019 principalmente pela retirada do requisito ao candidato do Conselho Tutelar de ter seus
direitos políticos, o que permitiria que pessoas condenadas, por exemplo, por improbidade
administrativa, concorressem ao cargo de conselheiro tutelar; que o vereador Diego Christoff
salientou que é contra o projeto em tela por não ser favorável que baixem os critérios para ser
conselheiro tutelar; que o vereador Álvaro Sperb salientou os pontos negativos do projeto em tela
e destacou que votar contra esta matéria é votar a favor da comunidade encruzilhadense.
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 004/2019, que “torna
obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância orientadas às cercanias
e áreas externas de todas as escolas públicas municipais do Município de Encruzilhada do
Sul”. Aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Destaca-se que durante a
discussão do Projeto de Lei nº 005/2019 o vereador Benito Paschoal explicou em linhas gerais
esta matéria e salientou a importância da mesma como medida de aumento da segurança nas
escolas municipais; que o vereador Álvaro Sperb parabenizou o vereador Benito pela
apresentação da matéria em tela e salientou a importância da mesma para a comunidade
encruzilhadense; que o vereador Márcio Meirelles falou sobre a importância da matéria em tela
para preservar a segurança dos alunos e profissionais das escolas municipais. GRANDE
EXPEDIENTE – ÁLVARO LUIZ PEREIRA SPERB: Saudou a assistência, os colegas vereadores
e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou o time local de futsal feminino pela vitória
no campeonato realizado em Amaral Ferrador. Disse que fará em 17 de abril uma audiência
pública tratando da busca de soluções para resolver a interdição da Comunidade Terapêutica
Jovens Gideões, da localidade do Chanã, e que esta entidade realiza um grande trabalho na
reabilitação de pessoas com dependência química, trabalho este que deveria ser realizado pelo
Estado, mas não é feito. Falou que o tratamento para as pessoas com dependência química
oferecido pelo sistema de saúde é de apenas 21 dias e não recupera ninguém e que Comunidade
Terapêutica Jovens Gideões oferece um tratamento bem mais longo que realmente funciona,
onde o dependente químico pode ser recuperado. Afirmou que lamenta a interdição da
Comunidade Terapêutica Jovens Gideões e que com a audiência pública irá buscar soluções para
reverter esta medida e para que esta entidade possa permanecer em Encruzilhada do Sul.
MÁRCIO MEIRELLES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que é preciso que o Executivo Municipal encontre uma solução que evite
que os pacientes fiquem ao relento esperando a abertura dos postos de saúde, pois as baixas
temperaturas não demorarão a chegar. APARTE VEREADOR DIEGO CHRISTOFF: Disse que
uma de suas pacientes pediu que fosse negociado com o Executivo Municipal ao menos a
permissão de acesso aos banheiros dos postos de saúde por parte dos pacientes em espera.
Falou que apoia a manifestação do vereador Diego e que considera a aplicação desta como um
ato de humanidade. Afirmou que tem recebido de professores muitas reclamações quanto a
Secretaria Municipal de Educação e que considera isto como resultado de um deliberado
afastamento do Executivo Municipal com a Câmara de Vereadores. FRANCISCO CARLOS DA
LUZ RODRIGUES: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio
Encruzilhadense. Disse que não pode fazer uso do Grande Expediente na última sessão por ter
de levar a sua esposa à Porto Alegre, por questões de saúde e destacou que somente faltará a
uma sessão por motivo de força maior. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na estrada da
localidade do Chanã. Pediu que sejam feitos os devidos reparos nas ruas da Vila da Fonte,
especialmente nas que tem ladeira. Pediu que sejam feitos os devidos reparos no calçamento da

Rua 17 de Dezembro. Pediu que sejam feitos os devidos reparos na Rua Santa Júlia. Pediu que
sejam feitos os devidos reparos na estrada das localidades do Cerro do Alemão e do Boqueirão.
Falou que em janeiro de 2017 esteve em reunião com o então Secretário Estadual de
Transportes, solicitando que fosse feita a manutenção da RST 471 e roçadas nas laterais, mas
que as roçadas não foram feitas até hoje. Afirmou que o Programa Mais Médicos era uma boa
solução para a saúde pública e que depois da saída dos médicos cubanos a situação ficou
complicada e que está sendo muito difícil contratar novos médicos para substituir estes. Disse que
há pouco tempo viu um cidadão à meia noite esperando no posto de saúde para tirar ficha e que
isto mostra como a coisa está complicada, sendo que não sabe se seria viável distribuir senhas
para que as pessoas não tivessem de ficar na fila, mas que algo precisa ser feito. Disse que um
locutor da Rádio Encruzilhadense se referiu aos vereadores, fazendo críticas, e que espera que
este se retrate, pois do contrário a questão será tratada em juízo, sendo que a não renovação do
contrato para a transmissão das sessões não é culpa da Câmara de Vereadores e que o locutor
disse que os vereadores não fazem nada, mas que isto não é verdade e ele trabalha muito, como
motorista de ambulância. MÁRCIO RASSIER: Saudou a assistência, os colegas vereadores e os
ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou a nova patronagem do CTG Sinuelo da
Liberdade pelo jantar de posse e destacou o bom trabalho que os CTGs fazem com a juventude.
Desejou sucesso aos secretários Jorge André Cardoso e Jonas Rosales nas suas novas
secretarias e pediu que o secretário Jonas dê atenção especial aos trevos de acesso e outras
áreas públicas da cidade, em especial ao parque industrial, providenciado a devida limpeza. Pediu
que seja resolvido o problema de inundação no trecho da Avenida Zeferino Pereira Luz que fica
na “baixada” da mesma. Disse que o prefeito Artigas irá à Brasília participar da Marcha dos
Prefeitos, evento anual onde se pressiona o governo federal para que disponibilize mais recursos
aos municípios, e espera que o prefeito volte com alguma verba, tendo destacado que o prefeito
irá pessoalmente aos órgãos competentes tentar fazer com que seja autorizada a retomada das
obras nos postos de saúde locais e que tem certeza de que o ministro Onyx Lorenzoni está
“olhando” por Encruzilhada do Sul. DIEGO D’ÁVILA CHRISTOFF: Saudou a assistência, os
colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou sucesso à rádio digital
Arena Real nas transmissões ao vivo das sessões da Câmara de Vereadores. Mandou abraços
para as comunidades dos bairros Campos Verdes e Lava-Pés, que vinha atendendo
provisoriamente como médico da Secretaria de Saúde, e informou que será designado um novo
médico para atender aos pacientes destas, resolvendo a carência de atendimento que vinha
ocorrendo. Disse que a questão das filas nos postos de saúde é algo que lhe incomoda e que
precisa ser resolvido, tendo destacado que este problema não pode ser resolvido com a
marcação de consultas via telefone porque a maior parte das fichas tem de ser disponibilizada
para os pacientes que comparecem pessoalmente. Pediu que a Secretaria de Transportes faça a
manutenção da estrada do Sr. Adão Maurente. ADRIANO DE FREITAS HORNA: Saudou a
assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Parabenizou Cleo
Abreu Oliveira por se disponibilizado a transmitir na internet, ao vivo, na rádio digital Arena Real,
as sessões da Câmara de Vereadores. Disse que está procurando dar à Câmara de Vereadores o
máximo possível de transparência e que foi firmado um acordo, gratuito, com o portal de leis
GovLeis e que este já disponibilizou 957 leis municipais via este convênio, sendo que a
transmissão ao vivo das sessões da Câmara de Vereadores pela rádio digital Arena Esporte
Clube Real será feita gratuitamente. Disse que um funcionário da Rádio Encruzilhadense, em seu
programa diário, falou coisas equivocadas sobre os vereadores e que a culpa foi dele e não da
rádio. Falou que o contrato com a Rádio Encruzilhadense para esta transmitir as sessões da
Câmara de Vereadores não foi renovado porque esta empresa não apresentou as negativas
necessárias para contratar com ente público, sendo que a Câmara esperou três meses por estes
documentos e os mesmos não foram entregues. Afirmou que fez tudo dentro da lei e que a
renovação do contrato se deu por culpa da Rádio Encruzilhadense, sendo que este fato foi
reconhecido pelo radialista Pedro Amaro Santos no seu programa. Disse que espera que logo o
radialista que falou coisas erradas sobre os vereadores se retrate em público. Falou que em 03 de
abril foi realizada na Câmara de Vereadores uma palestra sobre autismo e que este evento foi um
sucesso, com grande comparecimento de público, e realizou um debate muito importante sobre o
autismo. Parabenizou Tiago Lima Silveira, o Tiaguinho, pelo aniversário de 15 anos do Grupo
Acarajé Capoeira. BENITO FONSECA PASCHOAL: Saudou a assistência, os colegas
vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Desejou sucesso à rádio digital Arena Real

nas transmissões ao vivo das sessões da Câmara de Vereadores. Disse que visando contribuir
com a transparência em âmbito municipal, apresentou projeto de lei prevendo que as licitações do
Executivo e do Legislativo sejam transmitidas ao vivo pela internet. Agradeceu aos colegas
vereadores pela aprovação do Projeto de Lei nº 004/2019, de sua autoria, e destacou que espera
que o prefeito não vete esta matéria, pois há jurisprudência afirmando que o Legislativo tem
competência para apresentar projetos desta natureza. Pediu que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de contratar a médica cubana que atuava em Encruzilhada do Sul no Programa
Mais Médicos e que ficou por aqui, não retornando à Cuba. APARTE VEREADOR MÁRCIO
MEIRELLES: Destacou que a contratação da médica cubana não pode ser feita de imediato
porque esta tem de revalidar o seu diploma no Brasil e que a mesma estava habilitada a atuar
como médica apenas no âmbito do Programa Mais Médicos. Falou que Pedro Amaro Santos agiu
certo ao reconhecer que a culpa pela não renovação do contrato entre a Rádio Encruzilhadense e
a Câmara de Vereadores foi da rádio e que um certo comunicador desta empresa passou
informações falsas à população e, com isto, passou a imagem de que queria jogar a comunidade
contra os vereadores e destacou que este tem o dever de se retratar publicamente. Afirmou que
sempre pautou suas ações pela verdade e pela ética e que até pode haver uma crítica individual a
um vereador, mas que é errado criticar genericamente e apontar erros a todos. APARTE
VEREADOR ADRIANO: Disse que irá propor um projeto de lei que cria um canal de comunicação
com o Executivo Municipal via Whatsapp. Desejou sucesso a Jorge André Cardoso e Jonas
Rosales nas suas novas funções como secretários municipais. CARLOS ALBERTO PRESTES:
Saudou a assistência, os colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Encruzilhadense, bem como
aos que assistem a sessão plenária via a rádio digital Arena Real. Disse que a Câmara de
Vereadores sofre muitas críticas, mas que ama o Poder Legislativo, o qual tem um papel muito
importante, tendo parabenizado o vereador Adriano Horna por cumprir os princípios da
administração pública na sua gestão como presidente da Câmara de Vereadores. Falou que hoje
foi rejeitado um projeto de lei que permitiria que um condenado exercesse o cargo de conselheiro
tutelar, atitude esta que mostra que a Câmara de Vereadores está atenta e cumprindo o seu
papel, tendo salientado também que o Legislativo Municipal rejeitou um projeto proposto na
legislatura passada que previa o pagamento de diária para o então primeiro cavalheiro, marido da
prefeita Laíse, que o propôs. Agradeceu aos vereadores que assinaram a denúncia contra os
gastos irregulares da AMBES que apresentou no Ministério Público e destacou que a ação é
contra esta entidade e não contra os bombeiros locais. Afirmou que recebeu resposta do pedido
de informações que fez ao Executivo Municipal sobre as notificações feitas a empresa Linter,
responsável pelo recolhimento do lixo da cidade, em relação ao mau serviço prestado por esta e
que na documentação enviada só consta uma notificação, tendo salientado que isto mostra que o
governo municipal não vem notificando a citada empresa pelas constantes falhas na prestação do
serviço, o que precisa ser averiguado. Manifestou pêsames pela morte do Sr. Jair Machado de
Freitas e pela morte da Sra. Jessy. APARTE VEREADOR BENITO PASCHOAL: Parabenizou
ítalo Andrade pela realização da audiência pública sobre mobilidade urbana e agradeceu as
professoras da Escola Estadual Borges de Medeiros que trouxeram seus alunos para participar
deste evento. TEMPO DE LÍDER – CARLOS ALBERTO PRESTES (PP): Parabenizou Josino
Rosa pela sua eleição como patrão do CTG Sinuelo da Liberdade. BENITO FONSECA
PASCHOAL (MDB): Disse que ele e o vereador Álvaro Sperb são contrários à Reforma da
Previdência. Nada mais havendo a tratar na presente Sessão foi a mesma encerrada, sendo os
Vereadores convocados para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 15 de abril de 2019,
às
18
horas,
no
plenário
da
Câmara
de
Vereadores.
Para
constar
eu,................................................, Primeiro Secretário superintendi a redação da presente ata,
que vai assinada pelo Presidente........................................

